
  
  

  
  
 
  
  

 

 

  السيره الذاتيه

  
  
  
  

 عماد وجيه رؤف الشهواني     .د:      االســــــــــــم   

    1959حزيراِن /ِمْن يونيو 7:       تاريخ الميـالد  

ّوج :      الحالة الزوجية  ََ  ُمتَز

 أربعة   :         عـــــدد األوالد

 مسلم :       الديـــــــــــانة   

 جراحة عامة   :       التـخـصــص    

 تدريسي :    الوظيفــــــه     

 استاذ مساعد   :     الدرجة العلمية

 جامعة بفداد         \كلية طب الكندي:     عنوان العمل   

 ال يوجد   :   هاتف العمل      

     -:    الهاتف النقال  

  -: البريد إاللكتروني

المؤهالت : أوالً  

 . العلمية 

  
  



  
  

  
  
 
  
  

 

 

  

  الوظيفي.التدرج  ثانياً: 

 ت  الوظيفة  الجهة  الى  -الفترة من 

 1  طبيب مقيم دوري  دائرة مدينة الطب  1982 

وطالب جراحة عامة / أقدمطبيب مقيم  مستشفى الكاظمية التعليمي  1994-1990 

بورد عربي جراحة \عليا دراسات

 عامة 

 2 

جراحة عامة /جّراح اختصاص  دائرة صحة االنبار  1998-1996 

 في مستشفى القائم العام 
 3 

جراحة عامة /جّراح اختصاص  دائرة اليرموك الطبية  1999-1997 

 في مستشفى الكندي التعليمي 
 4 

 5    مدرس في كلية طب الكندي جامعة بغداد  2005-1999 

 كلية طباستاذ مساعد في  جامعة بغداد  2019-2005 
    الكندي

 6 

  

  الجامعي.التدريس  ثالثاً: 

ت ) الكلية/ المعهد ( الجهة  الجامعة  الى  -الفترة من 
  

الوقت  -1999
 الحالي 

بغد 
 اد 

 1  كلية طب الكندي 

  

  .المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها رابعاً: 

 ت  القســـم  المـــــادة  السنـــــة 

الدرجة  الجامعة  الكليـــة   التاريخ 
 العلمية 

 بكالوريوس  بغداد  الطب  1982 
  

 الماجستير  -  -  - 

المجالس العربي  المجلس العلمي للجراحة العامة  1994 
لالختصاصات 

 الطبية 

 الدكتوراه 
  

دبلوم عالي  \أخرى جامعة بغدلد  الطب  1994 
 في 

 الجراحة العامة 

  



  
  

  
  
 
  
  

 

 

2008-2003   Body response to trauma  1  الجراحة العامة 

2010-2015   Wounds and wound healing  2  الجراحة العامة 

2006-2004   Small and large intestines  3  الجراحة العامة 

2008-2007   Anorectal surgery  4  الجراحة العامة 

2019-2009   Breast surgery  5  الجراحة العامة 

  

  

  ً أشرف  الرسائل التي االطاريح، :خامسا

 : عليها

 ت   األطروحة أو الرسالةاسم  القســـم  السنــة 

الثدي الشائعة  نمط امراضمقارنة بين  الجراحة   2018

التي تظهر على شكل عقد بين النساء 

المتزوجات الحوامل وغير الحوامل 

 المراجعات لعيادة ثدي العلوية

 

 1 

  

  ً المؤتمرات والندوات العلمية التي : سادسا

 . شارك فيها



  
  

  
  
 
  
  

 

 

ت العنوان   السنــة   مكان أنعقادها  نوع المشاركة  
  

 1   دورة تدريبية الصحة عامِة  1989  دائرة صحة نينوى  مشارك 

دورة تدريبية في تنظير الجهاز  1997  دائرة مدينِة الطب    مشارك 
  الهضمي في 

 2 

مستشفى الجراحات  مشارك 
 التخصصية 

دورة تدريبية في الجراحِة التنظيرية  1998 
  للبطِن 

 3 

 4   دورة تدريبية في طرائِق التدريِس  1999  جامعة بغداد  مشارك 

المؤتمر العلمي السنوي لكليَِّة طب  1993  كليَِّة طب النهرين  مشارك 
  النهرين

 5 

جمِعية الجّراحين  مشارك 
 العراقييِن  

المؤتمر العلمي األول لجمِعية  1998 
  الجّراحين العراقييِن 

 6 

جمِعية السرطان  مشارك 
 العراقييِن  

المؤتمر العلمي الرابع لجمِعية  2000 
  السرطان العراقييِن 

 7 

المؤتمر العلمي العلمي االول المراض  2001  كلية طب الكندي  مشارك 
  جراحة الثديو 

 8 

 9   المنظارية المؤتمر العلمي االول 2002  كلية طب الموصل  مشارك 

 10  المستحدثات في التعليم الطبي  2002  كلية طب الكندي  مشارك 

المؤتمر العلمي التاسع و الثالثون  لنقابة  2010  نقابة اطباء العراق  مشارك 
 اطباء العراق 

 11 

الندوة العلمية حول اصابات  2010  الكندي التعليمي  مستشغى مشارك 
 الحوض 

 12 

مستشفى الكندي   مشارك
 التعليمي 

ندوة ارتفاع الضغط  2010 
 الجراحي 

 
13 

مستشفى الكندي   مشارك
 التعليمي 

محاضرة في  2012 
المستجدات الحديثة في 

 جراحة الثدي 

 

14 

المؤتمر السنوي لكلية  2013  كلية طب الكندي   مشارك
 طب الكندي 

 
15 

ورشة تعليم المعتمد على  2014  كلية طب الكندي   مشارك
 حل 

 
16 

 17 ورشة عمل ضمان الجودة 2016 كلية طب الكندي مشارك

 18 ورشة عمل طب االسرة 2016 كلية طب الكندي مشارك

المؤتمر العلمي لكلية طب  2017 كلية طب الكندي مشارك
 الكندي 

19 

ورشة عمل تقييم البحوث  2017 كلية طب الكندي مشارك
 العلمية

20 

ورشة عمل ارتفاع الضغط  2017 كلية طب الكندي مشارك
 الثانوي

21 

 22المؤتمر العلمي العالمي  2017جمعية القلب والصدر  مشارك



  
  

  
  
 
  
  

 

 

الخامس لجمعية القلب  العراقية
 والصدر

العلمي الواحد المؤتمر  2018 نقابة أطباء العراق مشارك
واالربعون لنقابة أطباء 

 العراق

23 

لجمعية ارتفاع الضغط  مشارك
 العراقية

المؤتمر العلمي الثاني  2018
لجمعية ارتفاع الضغط 

 العراقية

24 

مركز امراض الغدد الصم  مشارك
 والسكري

المؤتمر العلمي السادس  2018
ألمراض الغدد الصم 

 والسكري

25 

 26 دورة سرطان الثدي 2018 كلية طب الكندي محاضر

دورة حول اإلسعافات  2018 كلية طب الكندي محاضر
 االولية

27 

-11-11يوم الصيدلي السريري  2018 مستشفى الكندي التعليمي مشارك
2018 

28 

المؤتمر العلمي السنوي السادس لدائرة   2018 دائرة صحة الرصافة رئيس جلسة علمية
-١٢-٢٧الى  ٢٦صحة الرصافة من 

٢٠١٨  

29 

  
   

   االخرى.األنشطة العلمية  سابعا: 

 داخل الكلية  خارج الكلية 

  2003-2001لجنة تعضيد البحوث العلمية ندي التعليمي مشاركة في الفعاليلت العلمية في مستشفى الك

 لجنة مناقشة البحوث العلمية لطلبة البورد في الجراحة العامة  
 2010-2008 

  2006-2004االمتحانية اللجنة 

علمية في المؤتمر العلمي السنوي السادس لدائرة  جلسةرئيس 
   ٢٠١٨-١٢-٢٧الى  ٢٦صحة الرصافة من 

 الى االن  -2009لجنة المجلة 

  2010لجنة تعضيد البحوث العلمية   

  2015-2014لجنة المكتبة   

 2019-2018لجنة الترقيات  

  

البيئة والمجتمع  المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة: ثامنا 
 أو تطوير 

  .التعليم 

      محل النشر  السنة



  
  

  
  
 
  
  

 

 

دراسة تقييم ِِلخزعة الخصية مع عينة الخصية الجراحية   مجلِّة كليِّة طِبّ بغداد 1994 
 في مرضى العقم 

 1 

لطِبّ   العراقيةِ   المجلّةِ  2001 
  المجتمع 

 2  حالِة   32تحليل : الفوسفاتية البوليةاألحجار 

لطِبّ   العراقيةِ   المجلّةِ  2003 
  المجتمع

النمط المختلف لسرطاِن الثدي ِ في مرضانا ِمْن البلداِن 
 الغربيِة  

 3 

مجلة  كليَّة طب  2004 
  الكندي ِ

رير المعايير السريرية لفحِص عينة الثديِ  ْْ نحو تَق
  المفتوحِه 

 4 

المجلِّة العراقيِة  2004 
 المجتمع لطِبّ 

إتّجاهات اإلعاقِة المعويِة الميكانيكيِة في 
 مستشفى  الكندي التعليمي

 5 

المجلِّة العراقيِة  2004 
 المجتمع لطِبّ 

 imipramoneَمع  carbamazepineمقارنة بين الدواء 
 لمعالجِة االعتالل العصبي الُسّكريِ المؤلِم  

 6 

 كليةَّ طب الكندي ِ مجلة    2004 
 7   البطنيِة المنفلقه ِ  تقييُم عوامل الخطورةِ في الجروح

مجلِةّ المجلس  2005 
 العربي 

لالختصاصات 
 الطبية

معضلة ااِلضطراباِت النسائيِة العرضيِة في الممارسِة 
 الجراحيِة العاّمِة  

 8 

مجلِةّ المجلس  2006 
 العربي 

لالختصاصات 
 الطبية

القولون ميكولكز في المعالجة الجراحية أللتواء  -بولتحوير لطريقة 
 األسي 

 9 

في االرتباط مع شدة إلتهاب  6-تقييم مستويات مصل انترلوكين مجلة  كليةَّ طب الكندي ِ   2009 
  الزائدة الدوديِة الحا ِدّ 

 10 

 مجلة المجلس العربي  2010 
 لالختصاصات الصحية 

و  6-االنترلوكين(المقارنة بين القيم التشخيصية للمشعرات المصلية االلتهابية
 في تحديد شدة التهاب الزائدة الدودية الحاد ) Cالبروتين التفاعلي

 11 

المجلة العراقية   2012 
لالختصاصات 

 الطبية

بزل او بدون بزل في عملية رفع الزائدة الدودية اللتهاب 

  المنثقبالزائدة الدودية 
 12 

 مجلة المجلس العربي  2018
 لالختصاصات الصحية 

الوقت المنقض بين بداية الم البطن واجراء عملية رفع زائدة 

 دودية وخطر المضاعفات

13 

  

  .عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية : تاسعا 

نقابة اطباء  ✓
  العراق  

جمعية الجراحيين  ✓
  العراقية

جمعية الجراحيين  ✓
  العرب

  



  
  

  
  
 
  
  

 

 

الجوائز وشهادات  الشكر،كتب : عاشرا   
  .التقدير

ت كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة   الجهة المانحة  السنة 
  

 1  كتاب شكر و تقدير  26     2019-1982 

 

  

  

 .المؤلفة أو المترجمة عشر: الكتب حادي

 

ت  أسم الكتاب   سنة النشر
  

    ال توجد    

  

 .  اللغــات عشر:ثاني  

 العربية            ✓

 االنكليزية      ✓

يتم  ملحوظة: ✓

على نسخة تسليم 

CD     


